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ЗАБОРОНА ВИВОЗУ ЗБРОЇ Й М Щ І І 
ЃЯПОНІЇ ДО 

ЖАХЛИВІ НАСЛІДКИ 
Ексггльдзії ГРАНАТИ. 

В МЩІІ рибацькій місце-
І В О С Т І ВІНЦІ ( В ДСТОНІЇ) ВИѓ 

п и . н ш ґ т л и п г. ‚бухнула граната з в`оєнних ча-
ІШУИНҐТОН.—Президент. Рузаелт видав при- 'вів з іперитовим газом Ви-

каз заборони на вивіз муніщі, зб`рої'й інших воєнних !бух спричинили діти ВИТЯ-
ма.̀ ерінлів до Китаю і Японії, щоб тим чином від- І гаючи гранату, зі старої кри-
тягнути Злучені Держави від вмішування у воєнні, 'ниці. Двох хл'опців, 9-літнього 
події на Далекім Сході. Приказ відноситься, до ко- )й 12-літнього, розірвало в ку-
рабяів, що є власністю держави. Власники приват- і.ані. Два інші тяжко' ранені, 
них кораблів можуть далі'вивозити згадані матері- ,12 осіб, що поспішили неща-
яли до Китаю і Японії, 'але на власне ризико. існим з поміччю, були попа 

РУЗВЕДТ У ЌДОЛОТАХ ЧЕРЕЗ' НОМІНАЦІЮ 'Рені . г й о м . їх усіх, з ранами 
БЛІЕКАІ ТІЛІ' пеРевезли до.лічниці. 

ВАШИНҐ†ОН. — Урядові кола надобре заќло-
іќЎѓєні ревеляціями преси про приналежність був-
шого сенатора Гюга Блека до Ќз' Клаќс Клена. Ви-
ходнть, що Блек дякував Кленові-за те, що його 
вибрано у своїм часі сенатором. Виявляється далі, 
то він ііііе й тепер є членом Ќу Клаќс Клена. Запи-
т;.щш про це президент Рузвелт, зложив писемну 
заяву, в якій підкреслив, що він знає в' справі при-
надежности Блека до Клена тільки те,`що донесла 
про це.преса. Та загальне вражіння таке, що Руз-
велт всетаки поносить відповідальність за 'назна-
чення Блека членом Найвищого Суду Злучених Дер-
жав. 

ДОМАГАЮТЬСЯ ОТВЕРТОЇ ВІДПОВІДИ. 
ВАШИНҐТОН. — Самі сенатори підносять о-

тперто, що суддя Блек є об.овязаний вияснити пуб-
лично справу своєї приналежности до Ќу Клаќс Кле-
па. Кажуть, що це є його обовязОк супроти прези-
зидента, сенату і краю. І не криються з тим, що ко-
ли Блек є дійсно членом Клена, го він не повинен 
бути суддею Найвищого Суду і тому повинен з цьо-
го уряду негайно зрезиґнувати. 

Виправдують Блека. 
А тс є таќІТідо 'беруть Блека в оборону.' Рїчард 

Гоѓ. директор Незалежного Законодатного Бюра, (проханням подати.йому адресу 
.v російського письменника Льва 

Толстого,- який, кажуть, напи-
сав цікаву повість ‚‚Війнач і 
мир". Він хотів би цю повість 
перечі..ати і може видати. 

Минулого місяця в журналі 
„Французьке кіно" Ч; 16. мож-
на було знайти таку за-
мітку: Крайцерову сонату" — 
Івана Древіля і якогось Льва 
Толстого, починають вистав-
ляти''. 

ЩО ФРАНЦУЗИ ЗНАЮТЬ З 
РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

І 
Цього року з нагоди роко-

j-вин' Пушкіна у фран'цузькій 
пресі було багато статѓей про 
великого поета, появилися пе-
реклади його творів, улашто-
вувано окремі святочні акаде-
мії в його честь. Недавно один 
композитор, член французько-
го Союзу драматичних і му 
зичних авторів, зареєстрував у 
союзі свій романс до слів Пу-
кіиа. Йому видали посвідку, де 
зазначили, що пан такий-то за-
явив про своє авторське право 
до музичного твору, . якого 

і текст належить панові 
(Сандрові Пушкінові — 
'̀невідома. 

Два роки тому один 
'веиь із провінції̀ і звернувся до 
! одної паризької книгарні з 

Алек-
адреса 

вида-

тиердить; що має багато листів від муринів, жидів 
і католиків, а в тих листах висказується судді Бле-
кові подяку за його безпартійність і релігійну та-
пасову толєранцію. Він каже, що Ќу Клаќс Клен 
и Алабамі був у тих часах, у яких приступив був до 
пі.ого Блек, рухом ліберальним і гуманітарним, .а 
реакційним став доперва пізніше. 

Що каже голова „Невидимої Імперії". 
Д-р Гайрем В. Івенс, президент Ќу Клаќс Клена 

(Імпіріел Визард оф ди Найтс оф ди Ќу Клаќс 
Клен), каже, що смішно говорити про те, що Блек 
є досмертним членом Ќу Клаќс Клена, бо такого 
назначений нема. Він теж твердить, що Блек не є 
тепер членом Клена. 

Вилйем Гвайт теж забирає голос. - _ 
Відомий американський журналіст Вилйем Ален 

Гвайт твердить у передовиці своєї „Емпорія Газет", 
що Блек був і є членом Ќу Клаќс Клена та що аме-г 
риканська історія ніколи не забуде Рузвелтові цьо-
го, що він н'азначив члена Клена суддею Найвищо-
го Суду Злучених Держав. 

БЕРУТЬСЯ ДО „НЕАМЕРИКАНСЬКОГО МІСТА". 
' НІО ЙОРЌ. — Ж. Л. іБескин, адвокат з Річмонд, 

Вірджінія, що називає себе „Великим Смоком Цар-
ства Невидимої Імпереї, 'яка обіймає Вірджшію, 
Вест Вірджінію, Мериленд і.Дистрикт оф Колюм-
бія", перебуваючи в Ню йорќу, приглядається, до-
теперішніх міських виборів у тім, як він каже, „не-
американськім місті", щоб навчитись, як побити 
„чужинецький елемент" прй найближчих ирези-
дентських виборах. 
І РУЗВЕЛТ МУСИТЬ РАХУВАТИСЯ З ЦЕНТОМ. 

` ВАШИНГТОН. — Кореспонденти питалися пре-
зидента про фін'анси держави, зокрема про те, чи 
Уряд зачне вже рахуватися з ‚видатками. Президент 
вказав кореспондентам на державну скарбницю і 
радив там засягнути інформацій, додаючи,, що він 
май і далі' має свої власні фінансові клопоти, оо.і 
йому треба було завжди рахуватися з кожним цен-
TOM. ' ; 

ФАРЛІ ПОГПИРАЄ` МАГОНІЯ. 
ВАШИНГТОН. — Генеральний 

Джеймс Фарлі заявив, що голосуватиме в Ню иор-
ку у своїй окрузі при правиборах на Джерія Маго-
иія, як демократичного кандидата на посадника 
міста Ню ЙорЌу. 
ЗА РЕОРГАНІЗАЦІЮ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. 

АТЛЕНТИК СИТІ. — На нараді губернаторів 
Оголосив нюйорський губернатор Лімен програму 
перевірки цілої податкової системи і запропону-
вав однозгідність у федеральних, стейтових і місь- ( к"х податках. На нарадах були губернатори з і У ‚раз 
бейтів і всі погодилися з пляном Лімена.- Hvn 

ВБИЛИ „КОРОЛЕВУ ЦЙГА-

Як повідомляє черновецька 
преса, біля Пітештів румунська 
жандармерія вбила 21-літню 
Любу Черебковську, яку нази-
вали теж „королевою циганів". 
Дівчина, знана з уроди і жор-
стокости, зорганізувала вата-
гу, що крала дітИу робила їх 
каліками `і `продавала потім 
жебракам. . Діти пропада-
ли- так часто, що жандар-
мерія владила облаву на 
циганів. Коли окружено ци-
ганський табор, циганка як. бо-
жевільна кинулася з ножем у 
руці на жандармів, які, не мо-
жучи зловити бандитки жив-
цем, застрілили її. Арештовану 
20 членів циганської ватаги. 

ДфЛДИУНА діяльність 
УЧИТЕЛД 0ПРАВДАНО10 
Л ПРИЧИНОЮ ВІДДА-

ЛЕННЯ. 

В (Часі засідання т. зв. від-
кликрвої ради (борд оф рефе-
ренс) в Едмонтоні, Алберта, 
заявив суддя Метесон, що вни-
телі, які беруть активну участь 
у політиці, агітуючи.та попи-
раючи якусь політичну партію, 
наражуються на те, що можуть 

цб.ути віддалені тр'остісами з 
посади. Згаданий суддя вирі-
шав саме того дня справу вй-
повідження вчительської поса-
ди директоровіў шкільного ди-
стрикту у Редвей. Голова 
шкільної ради заявив, що зга-
даном)^ вчителеві виповіджено 
посаду, бо він брав дуже ак-
тивну участь у політиці та 
окликав політичні мітінги су-
спільно - кредитової партії, 
через що викликував негодо-
вання проти себе і сварки,в 
громаді, де вчив. Суддя рішив, 
що виповідження посади вчи` 
телеві було оправдане і що 
воно зроблене в інтересі за-
гального добра у громаді. 

МІСТ ЗАВАЛИВСЯ ПІД 
льокомотивоіо. 

На лінії лісної залізничкн 
Пороги—Брошнів (фірми Глє-
зінгера) коло neperiHCbKrf 
т,рапнласн катастрофа. Коли 
залізничка в'ї'хала на місг, ма-
шиніст завважив, щр міст на-
гинається. Машиніст виско-
чив з льоќомотиви. Міст за-
валився й льокомотива впала 
до ріки Лімниці разом з при-
чіпкою та Із ще одним ваго-
ном- Потовчені є керівник по-
їздуі Гричак, залізничний ма-
шиніст Смик і технік, що на-
правляв міст. Причина ката-
сдрофи є в невмілому веденні 
направи моста. 

ЖАХЛИВА ЛЕТУНСЬКА 
КАТАСТРОФА. 

Літак, чехословацько-совєт-
ського товариства; що обслу-
гує лінію Прага—Москва, роз-( 
бився коло села Страцелє, 
бистрицького повіту в Чехо-
словаччині, і згорів до тла. Чо-
тири члени залоги і два паса-
жири згоріли на вуголь. Літак 
вилетів був із Праги. 

ЗАГАДОЧНА ПОШЕСТЬ 
НА ШЛЕСЬКУ. 

У пщинс,ькому пов; захворіло 
нагло коло 50' осіб на невідому 
в Польщі недугу. Вона про-: 
являється сильним болем голо-
ви й дуже високою гарячкою.. 
По цих вступних познаках ца-! 
ступає загальне ослаблення, 
параліж рук та ніг і блювоти-
ни. Лікарќі зацікавилися, цею 
недугою. Покищо студіюють її'. 

РОЗУМ У ВЕДМЕДЯ. 

'РОМАНС МІЖ БОЖЕВІЛЬ-
НИМИ. -

З іцститущї, для божевіль-
них у Лондоні, Онт., втекла па,-
ра залюблених пацієнтів, Ер-і 
нест Гібард і Мейрі ‚Гардінґ, з' 
наміром звінчатись. По втечі 
виявилося, що згадана ` пара 
потайки мала .любовні зноси-
ни в інстит^і^ впродовж двох 
літ. ‚Вони листувалися, сходи-
лись ніччю під вербою, а на-
віть неділями в каплиці пере-
давали собі устами, сиосо.бом 
німо-глухих, тайні гадки. Дів-
чині 32 роки, парубкові 26. #к-
що їх поліція не спіймає до 14 
днівл пара втікачів останеться 
легально вільною. 

СМЕРТЬ „ЛЬОРДА ФОНТЛЄ-
POFV'. 

Не тільки вся Англія й Аме-
рика знає одну з найкращих 
дитячих повістей „Малц# 
Льорд Фонтлєрой". Вона пере-
кладена на всі мови і минулого 
року, сфільмована ще раз, обіг-
ла ввесь світ. Мало хто прига-
дує собі її авторку, хоч кож-
ний, хто читав її, памятає її' 
молодого героя. Саме 'тепер 
цей гер(?$ помер — себто той, 
з якого авторка зробила пор-
трет у повісті. Пані Франсез. 
Ґонгсон Барнет відмалювала 
там свого сина — Вівіяна 
Барнета. JJleii Барнет помер ци-
ми днями від серцевої атаки, 
ноли кинувся в море рятувати! 
Ліюдей, що потопали в якомусь 
човні біля Лонг Айленд (Ню 
Йорќ). Це був справжній не-
вгамований спортовець та „єн-
кі", зовсім неподібний до того 
солоденького типу, який зро-
била з нього в повісті його 
мама: в оксамитній блюзці, ви-
сокому, білому ковнірці та з 
кучерявим волоссям. - -

ВТОПИЛАСЯ ЖІНКА. 

У криниці, на .фармі в ди-
стрикті Ейбі, Алберта, знай-
дено втоплене тіло Юлії Скже-
ки, жінки Михайла Скжеки, 
фармера з того дистрику. До-
гадуються, що Скжека попов-
нйла самогубство. Покійниця 
нездужала від довшого чаоу. 
Вечором Пішла як звичайно 
спати з дітьми. Чоловік спав у 
прилягаючій кімнаті. Коли 
ранком не можна було ніде 
знайти жінки, - почав чоловік 
робити за нею пошукування і 
знайшов її тіло в криниці, яка; 
хоч не глибока, одначе.по бе-
реги виповнена водою. 

.НЕВРОЖАЇ? 
З 

НА ПОМОМО. 
повідомляють 

Білий ведмідь полює на ри-
бу і на тюленів. Він дуже обе-
режний, уважає, щоб не на` 
страшив свою здобич, доки до 
неї приступить. Особливо важ-
но йому, щоб тюлені не завва-

почтмайстер і ж и л и його здалека, 'бо'- повті-
)кають. його не видно на сні-
гу, тому,- що він білий, але 
зрадити його може чорна лат-
ка на носі, що ярко відбиває 
на сніжній білості, як він пома-
лу до тюлення сунеться. Каже 
вчений мисливець, д-р Сотон з 
Кензас Ситі, що він бачив 
кілька разів, як ведмідь засло-
нив носа білрю лапою кожен 

, як тюлень на нього гля-
нув. 

ПРО ГЛУПОТУ. 
Під таким заголовком видав 

дуже дотепну та розумну 
книжку відомий німецький 
письменник Роберт Мусіль. 
Хто знає автора „Людини без 
прикмет", Може лподіватиоя,-
що видана ним тема не пропа-
ла. Ця тема гостро актуальна 
саме нині, коли в Европі най-
розумніші люди признають, 
що європейській культурі бра-
кує г"олов, які охопилиб усі ЇЇ 
недостачі та вказали лік на її 
недугу: А що сучасна недуга 
має свою довгу історію, то а-
наліза сучасної глупоти стає 
водночас розвідкою про сла-
бощі людської природи. -

Кашубів 
про катастрофальні наслідки 
довготривалих дощів. Були 
там передше довготривалі мо-' 
рози, опісля суша. . Втрати 
вже тоді були місцями 70 
проц. ' , . 

і ДИТИНА ПІД КОЛЕСАМИ 
ВАГОНУ. 

У Синевідську . ‚Вижнім на 
шляху лісної залізнички, що є 
власністю - фірми ‚‚Годуля", 
стояв вагон, а на ньому і під 
ньому бавилося кілька дітей, 
між ними 7-літній Богдан Під` 
горецький. Нараз наїхав парр-
віз, до. якого дочіпили вагон. 
Парові-з рушив уже з вагоном,' 
але притім потрутнв.згаданого 
Підгорецького так нещасливо, 
що вій попався під колеса ч 
згинув на місці. 

133 РОКИ ЗА ПРШДЛЕЖЩТЬ ДО ОУН 
, `ЛУЦЬЌ.Л- у-Луцьку закійчйвря великий лолі-
тичнци іГ^ОЦеб 'проти 42 уіфшнців, -що їх по`льсіьки^й 
суд судив` за „злочин державної зради", себто за 
приналежність до Організації Українських Націона-
лістів. Трибунал засудив 36 підсудних від одного 
року до десятьох. Загально засудив усіх на 133 ро-
ки тюрми. В усних мотивах предсідник трибуналу 
підкресляв, що суд не повірив, будьтоби зандан-
ням p.yjj-. була виключно боротьба з комунізмом. 
Високість виміру кари предсідник пояснював тим, 
що всі підсудні — інтелігенти^ 
ГР.-КАТ. ЛЕМКІВСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ЯІД-

ДЕРЖУЄ МОСКВОФІЛІВ. 
' СЯНІЌ. — Теперішній ѓрекб-ќатолицький адмі-

ністратор Лемківщини,-о. Яків Медвецький, сй`ло-
міць піддержує москвофільських православних не-
добитків на Лемківщині. Недавно він дав черговий 
доказ своєї прихильности до них, даруючи на осну-
вання „Русского Союза Кооператив" 5^000 злотих; 
Зачувати, що о. Медвецький- заду'мує перенестися 
до Сянока й замешкати в домі „Бескида"^ якому 
позичив 95,000 злотих, а який теж знаходиться в 
руках „русских". v 
БОДЬДІЕВИК^ ПЕРЕСУВАЮТЬ ЖІНКАМИ МОД 

ХУДОБОЮ. 
-. МОСКВА. — Як повідомляє совєтська преса, 

большевики вислали на Далекий Схід 50 тисяч мо-
лодих дівчат, нібито до праці-. Фактично вони ви-
слали щ туди тому, щрб „уприємгщти" жиггя пере-
буваючим там большевицьким урядовцям, воякам, 
а також робітникам, які внаслідок браку жінок у 
тамошніх околицях зле себе там почували й кож-
ний раз хотіли .звідтам повертатись. - -

ПРОДАЮТЬ КОЛХОЗИ З Ж№КА№'ЇЇ.ЩЬЩ'--
., КИ'ЇВ, .т—.Як додає,.київську совєтська^-пр)йса^-

рільничий виділ одного' сбвету на Київщині потяг-
нув до відповідальности торговців колективними 
хазайствами. Завідувачі колективним хазяйством 
‚‚Виноградар" у Пріорќах, біля Києва, продали іевій 
колхоз враз із землею, будинками, машинами, '̀ ху-
добою і робучою силою, якою є робітники колха-
зу і їх жінки. Колхоз продано трестові виробу вина. 
Коли колхозники почали скаржитися до ріжних ча-
сописів і влади, справа набрала розголосу й тоді 
арештували' директора Михайлова, що перевів цей 
продаж. Характеристичне те, що такі продажі в 
Совєтах взагалі можливі. . ,-

СОРЄТСЬКА ‚КОНСТИТУЦІЯ" Џ ЛРДКТИДІ. 
ПАРИЖ. — Гаролд Дені, кореспондент „Ню 

йорќ Таймеў", що `був до'вший час у Москві, свій 
черговий допис про Совєти зачинає так:.„В цьому 
є іронічний парадокс, що хвиля розстрілів і а'реш-
тів у Совєтах розпочалася враз із впровадженням 
нової совєТської конституції й враз із приготуван-
ням до вільних і рівних виборів цеї осени. Багато 
дипльоматичнйх доЬлідників у Москві вірять, що 
цей збіг ‚обставин є зовсім невипадковий, і що. фак-
тичн9,,щирокр .реклямована ліберальність „сталін-
ської конституції" є одною з причин цеї чисткиЧ 
Іншими словами, це означає, що Сталін, давши лю-
дям право на папері голосувати, на кого хочуть, 
вистрілює тих людей, які моглиб вийти на уряди. 

ВАТИКАН БОЇТЬСЯ ЗА ДОЛЮ ЌАТО ЛИКІВ 
У НІМЕЧЧИНІ. 

ВАТИКАН. — "Осерваггоре Романо", офіційний 
часопис католицької столиці, помістив передову 
статтю; одобрену папою, в якій висказує побою-
вання зприводу напруження між німецьким урядом і 
католицькою церквою. Нагінка на католиків, говог 
риться там, мОже небавом довести до жалюгідних 
виступів-проти католицьких вірних у Німеччині. 

ЗНАМЕННА ВІДДОВЩЬ ДАЛИ.. 
РИМ- — Да рішення конференції в Ніонї в 

в справі патролювання Середземного моря Італія 
відповіла, що вона візьме також участь у патро-
люванні, але під умовою, що: їй .призначать такий 
ўдід, я;кий має Англія, або Франція. Цю відповідь 
в англійських-і французьких кругах зустріли з ве-
ликим вдоволенням,, бо !це означає, що Італія гото-
ва незабаром прилучитися до тої̂  політики, яку se-
дуть дві перші держави., 

ПОЛОЖЕННЯ НА КИТАЙСЬКОМУ ФРОНТІ. 
ШАНГАЙ. — Воєнне положення біля Шангаю 

впродовж останніх` Днів не 'змінилося; Японці зби-
рають військо й приготовляються до чергового ,ца-
паду. Зате ї'х війська лна півночі Китаю роблять 
ступневий поступ вперед. Вони заняли Пнгсі, ве-
реіішли ріку Юнґтінѓ та захопили село Кван. Крім 
того їх літаки бомбардували Шкіячван. А китайські 
літаки ушкодили два японські воєнні кораблі.. 
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ДАТУНЬО-ВИЗВОЛЬНИК" 
Ось таким Являється щойно померлий Тома 

Масарик в очах широких мас чехів і словаків, І та-
ким він напевно залишиться. Це для чехів Вашинґ-
тон і Линколн — в одній особі. Це той Вашингтон, 
що організував військову силу і при її допомозі 
здійснював наукові й пропаганду, постулятиў спра-
ві визволення чеської нації. І це той Линколн, що 
не допустив до розбиття визволеного краю, що 
своєю особою (по крові словак) і своїм авторите-
том зціпив чехів і словаків в одній чехословацькій 
державі. 

Імя Масарика є у світі загально відоме и, ціа-
новане. Його цінять як ученого^ як мораліста і як 
великого демократа-ліберала. Його теж визнано 
тим, що завдав своєю пропагандою чи не найтяж-
чий ўдар старій австрійсько-угорській монархії, до-

ІІ#аз#ючи підчас світової війни конечну потребу її 
' розпаду як передумови визволення поневолених 

нею.народів. Про все те написано багато й укра-
їнською мовою. А є про це й поважні наукові праці. 
Є й багато ріжних спогадів і політичних стаѓтей, 
друкованих' у ріжних часах і в ріжних наших часо-
писах чи журналах. З усіх тих писань про Масари-
ка видно, що він був великим гуманістом, але й у 
своїх загальнолюдських міркуваннях завжди мав 
на приміті в першу чергу — свій власний нарід. Мав 
він навіть відвагу, як писалося, в імені засади на-
укової правди кинути визов навіть тому, що вважа-
лось у його народу „народніми святощами". Але й 
те робив він на те, щоби будувати народню силу 
на дійсно сильних підвалинах, опертих на мораль-
ності, людяності і правді. 

Задивлений у свій власний нарід і його будуч-
ність, не міг Масарик до кінця свого життя основ-
JHQ. вилікуватися зо славянофільства і москвофіль-
ства в тім розумінні, щоб розумів і відчував україн-
ську справу в такий спосіб, як ми її розуміємо і 
відчуваємо. Та з цього не можна внс-сити, щоб він 
б$в нашим ворогом, коли, цоьа про наше націо-
нюгьне імя та наші державницькі`й`еоборницькі^зма-
гання. Масарик був реалістом. Сам він. визволяв 

. свій нарід революційним шляхом і заставляв інших 
визнавати доконані факти — силу. І то як у куль-
турних так і визвольних змаганнях. Будучи слова-
ком і творячи одну чехословацьку націю, він попа-
дав під вражіння, що подібне можливе й між укра-
їнцями і москалями. Як славянофіл, хоч і дуже 
критичний, був всетаки проти розбиття Росії, а за 
федераційну злуку України з Москвою. І не визна-
вався він як слід, як цього можна булоб'від нього 
вимагати, і в культурних цінностях українського на-
роду, ні в його літературі й історії. Але проте брав 
при ріжних нагодах український нарід в оборону, 
хоч не називав його властивим іменем. Можна теж 
було сподіватись від Масарика, що під його 
правлінням буде лекше жити українському народо-
ві на Закарпатті, та що він там буде політично, 
економічно, соціяльно й культурно незалежним, а 
так,,не.є. Та всежтаки у хвилі смерти Масарика 
згадуємо його імя і ми — добрим словом.-

У львівському-„Новому Часі" 
з 28 серпня ц. р. Юрій Липа о-

J îHcye, як то варварська Мо-
сква все старалася знищити 
історичні памятки чужих на-
родів, щоб у той спосіб за-
терти у них память про;їх ми-
нувшину, џ зишцити в ничг на-
цюнальну гордість. ПрйтіМ він 
наводить описи чужинців, які' 
теж дивилися на москалів як 
на варварів, що для ненаситної 
влати не спиняється перед 
знищенням навіть найкращих 
історичних Мистецьких творів. 

Він наводить англійця Кляр-
`ка, професора з Кембриджу, я-
кий описує нищення москаля-
ми історичних памяток на Кри-
мі в половині 18 віку. Ті па-
мятки залишили були старинні 
греки і їх не доторкалися на-
віть татари. Щойно коли здо-
були Крим московські дикуни, 
то знищили все до тла. Клярк 
пише дослівно так: „Руїни 
Херсонесу ще були тривалі і 
скрізь іще були навіть двері. 
Як ‚прийшли москалі, все було 
відразу здемольоване. Ці вар-
вари зайнялися своїм улюбле-
ним заняттям — плюндруван-
ням. Перекидали, розбивали, 
закопували і нищили все, чого 
лиш досягнули і що служилоб 
до висвітлення .історії цеї кра-
їни". 

Юрій Липа наводить також 
Інші приклади, де москалі зі 
скаженою заїлістю на приказ 
згори, нищили історичні па 
мятки України, а навіть фаль 
шували літописи та ріжні істо 
ричні документи. Вони фаль 
шували навіть свої власні до-
кументи, бо дуже часто з них 
виходило, що Україна була ко-
лись могутня, вільна держава і 
з нею москалі мусіли перего-
ворювати та пактувати як рів-
ний з рівним. Все, що нагадує 
минулу українську славу та 
збуджує в українців націонал ь-
ну гордість, нищить у варвар-
ський спосіб Москва і нині. В 
цьому нищенні помагають їй 
продажні ренегати, больше-
вицькі агенти Москви. 

Ось у нюйорських УЩВістях 
з 14. вересня ц. р. знаходимо 
напасливу статтю на „Свобо-
ду" за те, що вона про відко-
пання старого українського со-
бору в Крилосі подає обіііирні 
звідомлення. В цій статті аґен-
ги Москви говорять:. І.ДЛЯ 
джерзіситської „Свободи" з 
минулої суботи найбільш важ-
ливою новинкою було те, що 
в селі Крилос коло Галича 
знайдено руїни старої'церкви, 
побудованої сім і пів сторіччя 

томў князем Осьмомислом, та 
що „українські маси" поспіша-
ють оглядати цю нахідку... В 
ѓСелян v і робітників запевно 
;стільки цікавости до залишків 
з церкви, яку будував колись 
князь руками їх поневолених 
прадідів, що до торішнього 
снігу? Дяе нема в тім' виданню 
„Свободи," жадної згадки про 
найбільші теперішні події в 
світі, якими, безєумніву ціка-
виться кожний, хто взагалі чи-
читає будьяку Газету. І коли 
редакція „Свободи"'може доз-
волити' собі не подавати зві-
домлень про такі події.^як ге-
роїчна боротьба - китайського 
народу проти китайського ім-
періялізму, або еспанського 
народу проти фашизму, або 
рішучднй , виступ Рад. Союзу 
проти морського розбишацтва 
італійських фашистів, так ро-

бить це очевидно лийі тому, 
що дочувається неза'лежною 
від передплатників „Свободи", 
які, як члени УНСоюзу, мусять 
платити за цю газету і тому 
хоче закрити злочини світових 
імперіялістів". . 

Ось куди завертають УЩВі-
сти! Для них виступ жида Літ-
вінова в Женеві важніша подія, 
ніж відкриття найстаршої па-
М т̂ЯйОќ$рй{ГбќсТЇ старовини. 

Ні, ` не 'байдужа українським 
робітникам і селянам минула 
слава українського народу. 
Для них дорожчі руїни старого 
українського собору, ніж мав-
золєї Леніна, памятники царя 
тра'чи1 Пушкін'а. Український 
нарід знає, чого в тих руїнах 
шукати. Знають також прекра-
сно й самі большевики, що в 
них поховане. Тому саме вони 
з такою скаженою заїлістю на-
кидаються на культ ширення 
історичної традиції. З тих істо-
ричних руїн виростуть месни-
ки, які пімстять зневагу. ' 

Ж И Д И Й У К Р А Ї Н Ц І 
(Стаття надіслана). 

і (Докшчошш). 
о 

На ті виводи ‚Діла" цідпо-
відае в̀  жидівськім часописі 
„Гайнт" жидівський журна-
літ д-р Кляйнбавм у статті 
„Жиди й українці" та каже у 
ній між іншим таке: 

„Цілковиту слушність має 
„Діло", коли пише про жидів 
і українців як прйродніх союз-
ників серед панівних тепер від-
носин. Безчисленні спільні зав-
дання стоять і перед `жидів-
ською і перед українською по-
літикою в Польщі. І так: бо-
ротьба за рівність у сіх націо-
нальностей в републиці щодо 
прав, обовязків і відповідаль-
ности за державу; боротьба 
за зреаЛізуВання конституцій-
них̂  1 міжнародніх зобовязан`ь 
Польщі у'відносинах до націо-
нальнйх меншин; боротьба за 
господарське рівноуправнення 
і .заспокоєння культурних по-
треб меншин; боротьба проти 
теорії про польський, народ, як 
виключного господаря краю, а 
про інші народи як... „суб-
льокаторів' нарешті бо-

є будучність жидівсько - укра-
їнських відносин, а вона вима 
гає трьох сутніх моментів: по-
перше, відносини до загранич-
ної політики п. мін. Бека. „Ді 
ло" не повинно сердитись, ко 
ли з нашого (жидівського`) бо 
ќу говориться про ‚‚про ні 
мецьку" орієнтацію впливових 
українських кругів, як і ми не 
сердимось, коли говорять про 
наше справді вороже стано-
вище проти „третьої (німець 
кої) держави". Ми вважа 
ємо загранично - політичний 
курс міністра Бека за рі 
шальний також і для внутрі-
шньої політики польського у 
ряду. І тому бажаємо льояльно 
вияснити відносини ўкраїн-
ської політики до курсу мін 
Бека. 

„Подруге: жидівсько-україн-
ська господарська конкуренція. 
Не можемо нічого проти цьо 
го мати, щоб українці відкри 
вали торговельні кооперативи 
по своїх селах, але ми є проти 
цього, щоб конкуренція... пе-

ротьба за новий демократич-' реступала рами господарсько 
ний і свободолюбний режім у(го суперництва і доводила до 
дорозі співпраці з тими кру-ітерть між народностями, 
гами польського народу, що І „Потрете: мішання жидів я 
мають зрозуміння для народ-j комуністами. Є це погане,' зле 
ніх меншин. привичаєння. На жаль, також 

„Взагалі можна сказати, що і автори передовиць у „Ділі" не 
кожний крок, зроблений досі І все від цього вільні". 
спільно жидами и українцями, 
мав успіх. 

„Одначе найважнішою річчю 
О 'її і 

Лі 

„В.СЕРЦІ КОЖНОГО АРАБА ЖИВЕ 
НІМЕЦЬ" 

Два донські журналісти,, шо 
`живуть у Танжері, Ева Галяс 
і д^р Ґ. М. Гольст, пишуть у ко-
пенгагенському щоденнику „По-
літікен" про мароканців, про їх 
спосіб думання та чому так ба-
гато арабів вступає до фран-
цузької армії як добровольці 

-#Одною З ГОЛОВНИХ при-
чйіМ що тисячі Марокан-
ців зголошуються до 
французької армії, є Їх 
замилування до війни. А 
до^Тото Ще новітня війна 
з. новою дорогою збоєю, 
це ще більша розкіш, ніж 
давні племінні бої. Зно-
вуж війна проти „румі" 
(арабське погірдливе сло-
во.на христіян) це добрий 
учинок, милий Богові. 

Та це все ще не виправ-
дўвало би, що Франко 
став такий популярний 
серед мароканців і що 
майже всі араби здоров-
лять один одного підняв-
ши руку вгору. На думку 
арабів європейці це або 
фашисти або комуністи. 
А комуністів ненавидять 
іще більше н'ж зненави 
лжеийх .‚РУмі", тому що)вперше, дивно вони і джені 

вони безбожники. Тому 
араби зовуть себе і фа-
шистами. Ріжниці між ні-
мецьким націонал - соція-
лізмом і італійським або 
еспанським фашизмом во-
ни не знають. Наука на-
ціонал-соціялізму їм ду-
же по`добається. , 

Воно має с'вої оправ-
дані причини. Антисемі-
тизм закорінений глибо-
ко в цій країні; тут такса-
мо ненавидять жидів, як 
у Палестині. Яку 1912 р. 
французи ввійшли до мі-
ста Фезу, скасували гос-
трі протижидівські зако-
ни. Це арабів дуже сер-
дило. Вони говорили, що 
Франція веде в Марокў 
„жидівську політику". То-
му зрозуміле, що німець-
кий національний . соція-
лізм серед арабів такий 
популярний, хоч у краю 
майже нема німцівЃ 

Мароканська приповід-
ка каже: „В серці кожно-
го араба живе Німець". 
Коли чуєте такі ' слова 

ви-

глядають вам. Одна араб-
свка служниця єпиталася 
данського автора, якої він 
національности. „Данія? 
Де це є?" -t- „Лежить по 
другому боці Німеччини". 
„Коли так, то ви майже 
німець. В Німеччині жи-
вуть лише араби!" — „Як, 
прошу ґ̀" — „Так, в Німеч-
чині живуть німецькі ара-
би. Тому вони хочуть по-
могти нам". В неодному 
арабському домі висить 
іще портрет цісаря Віль-
Гельма II. v „Німецький 
султан л`акож вірить у Ма-
гомеда ,, каже г о р д о 
власник.' Тому то, що а-
раби так по діточому ві-
рять у німців, німецька 
пропаганда має серед них 
такий легкий доступ. І 
лише щоби сердити фран-
цузів,ч піднімають {араби 
із вдбйОлегіням руку вго-
ру та носять свастику 
(гакенкрайц). 

„Французи справді куль-
турні європейці, від яких 
ми чимало можемо навчи-, 
тися — зате є с п а н ц і 
самі не мають культури" 
—- можна ч'асто почути 
таку думку. А всеж араби 
чуються ближче спорід-
нені з еспанцями; араби й 
еспанці вдержують із со-

бою суспільні звязки. Го-
ловнож тепер мають ара-
6H'V В еспанському Маро-
ку багато вольностей: по-
являються арабські часо-
писи, мають право осно-
вувати національні това-
риства і т. д. У найбіль 
ше арабське свято „Еід-
кебір", усі родини, яких 
один член служить на 
фронті у Франковому вій-
ську, дістають ' барана. 
Часто можна почути дум-
ку: „Як Фр̀ н̂ко переможе, 
ми назад дістанемо Анда-
люзію. Інтелігенція араб-
ської молоді вірить, що 
як Франко переможе, все 
Мароко одержить авто-
номію під еспансько-лі-
мецьким протекторатом. 

Концерт. 

Дідусь заснув смачно після 
обіду і хропить здорово. В 
кімнаті була теж маленька О-
люсй. Коли мати ввійшла до 
кімнати, побачила, що дівчин-
ка маневрує щось при гудзи-
ках дідусевої камізельки. 

— Щож ти робиш, Олюсю! 
Навіщож будиш дідуся?! 

Нарешті д'-р Кляйнбавм го-
говорить таке: „Отеє би були 
ті драстичні пункти, котрі по-
винні бути явно вияснені від-
повідальною українською пре-
сою. 3_нашого (жидівського) 
боку є зайвими всякі заяви 
про нашу симпатію та пошану 
для українського народу та 
для його національного руху. 
Це булоб зайве і супроти всіх 
гнетених і переслідуваних на-
родів. З нашої (жидівської) 
сторони нема †гіколи перешкод 
для слівпраці, опертої на вза-
ємности, спільности інтересів 
та культурнім гуманізмі". 

Усе, що нам д-р Кляйнбавм 
сказав, властиво в̀же був час 
сказати бодай 17 літ тому. 
Аж як добре припекли жидів 

по селах польські селяни з 
„клоніцамн"в руках, а по мі-
стах. польські студенти в бур-
шівськ`их шапочках, зібралося 
панам Кляйнбавмам „на мі-
лосць','. 

Очевидна річ, що ліпше піз-
но,.яи -ніколи. 

Тай-.до^і.є обговори-ги без-
сторонно ті всі три головні 
„болі", які, на думку п. Кляйн-
бавма, повйннаб вияснити у-
країнська преса. 

Поперше, хотів би п. Кляйн-
бавм знати, які є відносини у-
країнців до заграничної полі-
тики міністра заграничних 
справ Бека. Це не повинно об-
ражати українців, коли жиди 
говорять про них, що в них є 

Певна річ, що ми за „такий" j 
закид не сердимось, але взага-
лі підношення цеї справи 
д-ром Кляйнбавмом доказує, 
що він у цих справах цілком 
не орієнтується, а говорить 
лише, застрашений краків-
ським „ІкацуньоіІ", котрий, 
обпаскуджуючи зі всіх сил у-
країнців, обвинувачує їх усе 
в „германофільстві". 

Автім мін. Бек цілком не ви-
питує українських політиків 
про це, що вони думають про 
відносини Польщі до4 Німеччи-
ни, а самі ті політики не ма-
ють навіть якоїсь спеціяльної 
причини тим займатися.. 

Мін. Бек веде безумовно та-
ку заграничну політику, яку 
вести припоручив йому поќ. 
Пілсудський. 

Мін. Бек є в порозумінні з' 
Німеччиною, а політика та є 
звернена своїм вістрям проти 
Совєтів. Вже самим ставлен-
ням такого питання, такої кве-
стії, дає д-р Кляйнбавм до піз-
нання, що властиві його сим-
патії є по стороні Совєтів і що 
він рад би, щоб і Бек-і укра-
їнці відвернулися від Німеччи-
ни. А в такім разі з ким би ма-
ли властиво тримати? З Сове-
тами? З тими, що виголодили 
яких три міліони наших братів 
та вимордували нашу інтелі 
ґенцію ? 

То вже дарма! В цей бік нас 
п. Кляйнбавм'не затягне! 

Другим болючим пунктом 
д-ра Кляйнбавма є справа го-
сподарської конкуренції, і ві̀н 
бажає собі, щоб вона не дово-
дила до терть між народно-
стями. 

Отже „Діло" вже передтим 
сказало, що українці стоять на 
становищі пристойної госпо-
дарської боротьби і цього їм 
жиди чейже заборонити не мо-
жуть. Зрештою українці конку-
рують також і з̀ поляками, а 
проте ті (крім жидівського 
„Ікацуня" — „Ілюстровани Ку-
рєр Цодзєнни") не підносять 
такого ґвалту. 

А між самими жидами ніби 
конкуренції нема? 

Нарешті третій болючий 
пункт для Кляйнбавма й ін-
ших, таких як він, це закид, 
роблений українцями жидам, 
що вони ширять по наших 
селах комунізм. 

Алеж це річ загально відо-
ма і при всіх, дослівно всіх, 
протикомуністичних проце-
сах чи то на тлі села чи міста 
— всюди виступають жиди і 
жидівки як провідники й орга-
нізатори комунізму. 

На це поважніші жиди 
„буржуї" можуть сказати: А 
щож ми тому винні? Жидів у 
Польщі є багато, тож річ о-
чевидна, що якийсь їх про-
цент є комуністи. 

Та не в тім річ, а в тім, що 
жидівські пресові органи сто-
ять усі на становищі, прихиль-
нім до большевиків. А коли 
вже явно не хвалять „боль-
шевицьких осягів", то бодай 
пляново промовчують усе те, 
що могло би поставити Совє-

Завважу, що можи а би Пн-
сати просто цілі гуморески 
про те, з якими похнюплени-
ми носами ходили минулого 
року інтелігентні жидівські 
комунофіли (адвокати, лікарі, 
студенти і т. і.), коли надій.' 
шли телеграми, що Сталін 
прйказав вимордувати самий 
цвіт большевицької інтелі-
гентної еліти. Не знати попро-
сту, на котру стати і як собі 

чце все витолкувати. 
—, о 

Можливість ближчої п0л, 
тачної кооперації між жида. 
ми й українцями, хоч і дуЖе 
ще вилами на воді писана 
всетаки занепокоїла ДЄЯК'І 
„сфери" в Польщі. 

І так, почали представники 
тих „сфер" звертатись д0 
українців, щоби були обереж-
ні і мали позір на це, з ким 
то властиво вони задумують 
знюхуватися... 

Між іншими 'забрав слово п. 
Януш Кавецький, визначний 
урядовець у міністерстві справ 
внутрішніх, навіть мабуть і 
спеціяліст у меншинних спра-
вах. 

Він у невеликій cVarri в 
„Бюлетині польсько - украінь-
скім" дуже гарячо займається 
справою українсько - жидів-
СЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ І'.)Є оче-
видне,. що він його просто 
боїться. 

Признаюся щир(О, що я й 
сам властиво не бачу, в чім 
моглаб лежати небезпека для 
Поляків на ' випадок ўкраїн-
сько - жидівського порозу-
міння. Могли би правдоподіб-
но повстати якісь такі мож-
ливості, котрих покищо ми Й 
самі ще не передбачаємо, а 
поляки вже їх бачать... 

Досить, що П. Кавецький у-
важав за. свій обовязок осте-
регти українців перед якимсь 
ближчим порозумінням З ЖІІ-
дами, бо через це наразили-
сяб на „випробувану нере-
Т(Єльність" жидівську, тай ча 
це, що жид може кожної 
хвилі обернутись — як це 
вже в історії 'бувало — зо 
скаженою злобою проти свого 
недавнього союзника. 

П. Кавецький каже, що жи-
ди просто шантаж управля-
ють, коли їм цього треба, і 
що вбни! при допомозі всіля-
ких „страхи на ляхи" внму-
шували на уряді та на поль-
ськ.ій суспільності ріжні у-
ступки, а навіть привілеї. 

Вони напр..' казали: „Зро-
біть нам таку і таку уступќу, 
бо інакше, наша молодь ско-
мунізується!" (Та молодь і 
так це` зробила! — Ю. Г.). 

„Давайте нам привілеї, а як 
ні, то єрусалимська шлнхта 
нацькує на польську шляхту 
наші союзи і бунди! 

‚‚Пускайте Нас до вашої по-
літики, а як ні, то, дрожігь 
перед інтернаціоналами!" 

Ось таке виписує п. Кавець-
кий і дуже цікавий^ як би то 
виглядав такий українсько-жи-
дівський союз. Він робить у-
країнців обережними, кажучи, 

т , ; і ! і І л ь ; и с П ) !tiT. Що союзник-жид може покищо 
лі. Вся польська комунофіль-! п р и ц у п н У т и сУпокійно з боку 
ська література (дуже широ- ! д а с т ь бУШмто спокій тере-
ка!) держиться головно чита- н а м Української господарської 

експльоатації, а пізніше „візь-

— Я не буджу, мамо. Про 
бую лише,, чи не вдасться'зло- „пронімецька орієнтація","зна-
вити іншрї стації. .-; ЛИть, прихильна Німеччині 

чами і покупцями з „ізбран-
ного" народу. 

То велика психольогїчна 
загадка, чому власне й дуже 
інтелігентні жидівські сфери 
мають такий нахил до коѓ 
мунізму. Польський 
ліст В. Студніцький старався 
не так давно ту загадку в 
приємливий спосіб 
зати. 

У всякому разі це бє в очі, 
що жидівська преса не ви-
ступає проти комунізму і не 
старається відтягнути свою 
молодь від большевицьких за-
говорів і авантур. Навпаки, 
на все те вона дивиться друж-
но, підсміхаючись, і фактично 
все те толерує. 

Колиж українська преса 
таврує політичне деморалізу-
вання своєї молоді жидів-
сько - комуністичними агіта-
торами, то не мають 
панове Кляйнбавми і 
подібні це,, українській 
за зле брати. 

меться ^докупи і скоро відро-
бить те, що втратив". 

„І ми — каже Я. Кавецький 
— не одушевляємося відноси"-
нами польсько - українськи-
ми. Але,.українці знають, що 

^ffvf^ ми є люди чистих рук і серед 
згоди і серед твердої бороть-
би. А жиди? Чи на ДОВШУ ме-розея-J u - „ " 
т̀у_ знайде український сле-
мент у союзі з жидами те, чо-
го шукає? Ніколи!" 

Та покищо до союзу укра-
їнців з жидами ще не дохо-
дить. Але жидів будуть шо-
раз більше бити, гонити та 
переслідувати і . вони таки 
цілком серіозно переконають-
ся, що коли захотять мати в 
Польщі якусь серіозну опо-
ру, то знайдуть її лише між 
українцями. 

Але тоді й українці будуть 
знати, чого від них жадати і 
при чім мають стояти. Тут 
українці без жидів дадуть 
собі раду, але жиди без укра-
їнців — ні. Юрій Горовенко. 

права 
йому 
пресі 



ч. 2iVL СВОБОДА, ЧЕТВЕР, j 6-го ВЕРЕСНЯ 1W. 

ГГГ! НА БІШШМИ 
РОСІЯ В КЛІЩАХ ШПИГУН-

СЬКОІ психози . 
Такий заголовок дає „Ню 

Порк Тайме" другій статті сво-
го московського кореспонден-
та, Гаролда Денія, про обсл`а 
вини в Росії. 

ЗДОРОВА ГРОМАДА й ЗДО-
РОВА ОДИНИЦЯ. 

УВАГА! Ш = ( ШЗАБЕТ, Н. ДЖ., І В К Ш І В Д - ^ 
ЗЛУЧЕНІ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЕЛИЗАБЕТ, Н.ДЖ. 

УВАГА! 

запрошують 

Слово „психоза' утворене з 
грецького слова „псіхе", що 
по нашому значить душа. З 
цього слова „псіхе" утворено 
нове слово через додання до 
нього наростка „озіс", по^на-
шому „оза", котрий означає 
недугу. Отже „психоза" це не-
дуга душі, недуга ума, умова 
або душевна недуга. 

‚‚Шпигунська психоза" це у-
мова недуга, що обявляється 
тим, що хориий бачит'ь усюди 
довкола себе шпигунів. Така 
недуга може вчепитися одної 
людини і це буде індивідуаль-
на шпигунська психоза. Коли 
вона вчепиться великої маси 
людей, то це буде масова шпи-. 
гунська психоза. 

На думку Денія, люди в Ро-
сії масово нездужають на цю 
умову недугу, шпигунську пси-
хозу. 

БОЖЕВІЛЬНА НАЦІЯ. 

З заголовка статті й із са-
мого перебігу статті Денія ви-
ходилоб, що світ має нині в 
Росії образ божевільної нації. 

Не проти одної большевиць-
кої Росії підноситься закид 
масового божевілля. В цім са-
мім „Ню йорќ Таймсі" з 6-го 
серпня 1933-го року писав 
Волтер Литлфілд у критиці 
книжки Павла Ќосока: „Модер-
на Німеччина" та книжки Ге-
милтона Фиша Армстронґа 
„Птлєреве Царство — Перша 
Фаза": „Що Німеччина тер-
пить від гострої масової пара-
ної, про це, видно, є мало сум-
ніву. Симптоми (признаки не-
дуги) виложив виразно Арм-
стронґ у своїй книжці, а яви-

Ща, на котрі Німеччина відкли-
кається, предложені з ` 'доку-
ментальними Доказами профе-
сором Косоком". 

Масову умову недугу замі-
чували інколи в гарячих краях 
Там люди деколи тратять ма-
сово силу волі. Одна людина 
може заставити іншу сповняти 
свою волю без спротивў. Цю 
недугу називають у гарячих 
краях Азії „ходи за мною", бо 
людина, що на цю умову неду-
гу занедужає, без спротивў пі-
де за іншим чоловіком, що 
скаже: „Ходи за мною!" 

НЕДУГА, ЧИ ЧЕСНОТА? 
Англійський подорожник 

Едвард Шекелтон, відомий зо 
своїх подорожей по підбігу-
нових краях, написав про ці 
подорожі прецікаву книжку й 
у ній малює життя найдалі на 
північ живучого людського 
племени, ескімосів. 

Пише він у цих „Бігунових 
подорожах", що, не зважаючи 
на тяжкі умовини життя, ескі-
моси це дуже приємні люди. 
Вони скрупулятно чисті й о-
хайні, дуже приязні до чужин-
ців, пристрасно люблять танці 
й усі дуже інтелігентні. Мають 
вони цікавий погляд на бійку 
й гнів, каже Шекелтон; вони 
вважають гнів небезпечним бо-
жевіллям. 

Як знаємо, в багатьох білих 
народів гнів, лють, уважається 
звичайно зовсім не проявом 
божевілля, а деколи то його 
навіть величається, вважається 
за признаку вищої людини, на-
приклад, пана. 

Отже маємо дві ріжні оцінки 
гніву: гнів це признака у-
мово недужої людини й гнів 
це признака звичайної, або 
н и ж ч о ї л ю д и н и . Ця ріж-
ниця в оцінці гніву є - ріжни-
цею в культурі. Через це мож-
на сказати, що про те, що 
це таке божевілля, рішає у вЄ-
ликій мірі культура. Москалі 
під большевицькою диктату-

L
poio певно не думають, що во^ 
ни нездужають умово на шпи-
гунську психозу. Вони певно 
вважають, що так і має бути, 
йю людина має всюди добачу-
^вати шпигунів. - ' 

_ _ ^ - . . ` ' - ` ^ J ^ 

Але що це може обходити 
нас усіх, як кажуть американці, 
людей на вулиці, ці питання 
масових умових недуг? 

Та маЧ)уть ці питання важні 
Й для „простого чоловіка", ко-
ли й старокраеві Газети й аме-
риканські газети й англійські 
газети писали про 11-тий між-
народній конгрес психольогів 
у Парижі, що там відбувався 
від 25. до 31. липня, цього ро-
ку. Львівський „Новий Час" 
доносив: „Про ідеї гуманности 
говорив на вступі П. Жанет, а 
при кінці нарад конгресу — Е. 
Кляпаред (з Женеви). Він по-
рівнював ненависть народу до 
народу з манією великости та 
(манією) переслідування"; а 
„Манчестер Ґардіен" доносив: 
„Жанет ілюстрував зо свого 
незвичайно багатого досвіду, 
які глибокі суспільні висновки 
(себто для поведінки великих 
громад людей) треба робити 
із спостережень душі поодино-
ких людей. Наші теперішні 
проблеми, питання почувань 
до власности, питання дражли-
вости народів, зависти, релі-
гійних ненавистей треба впе-
ред простудіювати на най-
ближчих нам особах". 

На думку цих учених, пове-
дінка поодиноких людей це 
ключ до розвязки питання по-
ведіінки цілих народів, а це пи-
тання, видно, питання величез-
ної ваги. 

ХВАЛЬНГ БРАТСТВА, ТОВАРИСТВА, СЕСТРИЦТВА, ЌЛЮБИ, НАРОДНІ 
ДОМИ ТА, ВСІХ ГРОМАДЯН Д О 

ВЕЛИЧАВОГО ПОХОДУ 
ТТН'.7Л.Ц 'кШП XNH : ::- : який відбудеться : ::—-^: ---' 

В ПЯТНИЦЮ, 17-го ВЕРЕСНЯ Ш 1937 
З НАГОДИ 150-ШТНЬОЇ РІЧНИЦІ КОНСТИТУЦІЇ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ 

УСІ ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЮТЬ ОБОБЯЗКОВр ПРИЙТИ В ГОДИНІ 
12:30 ПОПОЛУДНІ Д 0 : _ , 

^ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 
214.216 FULTON STREET, ELIZABETH, N. J. 

ЗВІДКИ ВИРУЛИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ ПОХІД В ГОДИНІ ІіЗО ПОПОЛУДНІ ПІД ПРОВОДОМ 
СВОЄЇ МУЗИКИ В ЧИСЛІ 70 МУЗИКАНТІВ І ЗЛУЧИТЬСЯ З ГОЛОВНИМ ПОХОДОМ ІНШИХ 

НАРОДНІХ І ПАТРІОТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 
Просимо, щоби всі українські дівчата і жінки прийшли в українських строях. Мущинн в вишиваних со-

рочках, або синіх сброчках, а жовтих краватках та білих"штанах, як це було минулого року. Як буде холод-
но, вбиратися в темне убрання. Прапорці і шапки отримає кожний'перед походом. Просимо Січовиків і Вете-
ранів з околиці, до участи в одностроях з прапорами. — Наш похід має бути ще кращий і численніший як був 
минулого року, щоби доказати, що ми народ культурний і вміємо оцінити прибрану нами вітчину. — Комітет. 

Г. Масляк, К. Медвідь,' ѓі. МедвІдь, 
п. Мнкитинськнй,. К. Микитюк, Т. 
Мисиків, М. Михайленко. †І Михай-
лншнн, Т. Мкхайлишин,'^ П.мМнхав.-
лкж, С Машлюк, І. Мулярчик, Нова 
Пора, К. Нндза, п. Онуфрейтоц, С. 
Онуфрейтон, Т. Опалюх, п. Остапен-
ко, А. Павелла, Є; Панчук, С. Перець-
кий, Г. Петришин, С. Пнрія, М. Пі-
хурська, Г. Плекай, В. Плукар,'Г.`П6-
глод, А. Попович, М. Попович,' 'И. 
Прнсташ, І. Pax, Н. Романів, п. Рон-
сон, Р. Роблін, С. Рутковська, Т. Са-
віцька, М. Савка, їв. Савнло', М. Ск-
вик, Т. Собашко, А. Старко, п. Степ-
ко, п. Тавлик, А. Тарас, П. Тереняк, 
Т. Титар, С Тимочко, Т. 'Горський, 
Т. Тустанський, п. Филипчук, А. Хо-
левка, Цвантко Анна, А. Цюрак, Е. 
Чмир, Г. Шведа, А. Шевчук',.L- Ше-
ремета, С Шерсмета, О. Щусщкевич, 
І. Шустакевич, І. Ягннч І А. Яцш 
по $1. 

ВАИТСТОНЕ, Н. Я. Той. ПросвІ-
та, від. 129, повідомляє членів, що 
збори відбудуться в суботу, 18-го 
вересня, в годині 8-міЙ ввечір, в 
в домі тов. М. Дзярського. 146-22 
22-га Евеня, Вайтстоне. Є важні 
справи до полагодження, тому про-
симо всіх членів прийти на час. пе -
прнявний член заплатить кару нісдя 
статута. — М. Дзярськгій, секр. 

За Український На`родний Дім: 
Стефан Чорний, писар. 

ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ, Сестрицтво 
Любов, від. 37, повідомляє всіх своїх 
членнць, що три-квартальні збори 
відбудуться в пятннцю^ П`ЇО вересня 
зараз по закінченню свята, як по-
вернем з походу. Просимо членнць 
нерозходнтись, б о . зараз зачнемо 
збирати місячні вкладки, крнтрольо-
ри відчитають касовий звіт, буде ви-
бір комітетовнх на оаль. Також бу-
демо принимати нових членнць. На-
помииаемо довгуючнх, шоби внрів-
нали свої задеглости. — Анна Погра-
ннчна, предс; Анна Огар, кас; Е. 
Кардаш, секр. 

УКРАЇНСЬКА КНИЖКА В УКРАЇНСЬКУ ХАТУ 

ФАКТИ ГОВОРЯТЬ. 

КНИГАРНЯ „СВОБОДИ".. 
Щоби помогти українській 

суспільності в Америці в добо-
рі і доставі книжок, „Свобо-
да" удержує в себе книгарню. 
Ця книгарня має на складі по-
важне число книжок:г н'ауко-
вих, повістей, драм, поезій, му-
зичних творів — для старших 
і молодших, давніших v авторів 
і найновіших. 

Вона має багату дитячу літе-
ратуру: шкільні читанки укра-
їнської мови, букварі, короткі 
підручники історії й географії 
України для початкуючих уч-
нів, а також малий катехизм та 

В газетах за останні тижні І Н Ш І підручники христіянської 
стрічалися ми з такими доне- науки. Має також`ріжні корот-
сеннями: Президент Рузвелт Kj драматичні твори, зладжені 
виголосив у Гайд Парку до спеціяльно для дітей, а також 
шпитальних доглядачок про- л е Г кі поезії, що надаються на 
мову про вагу опіки над умо- деклямації на ріжні національ-
вим здоровлям людей. Д-р Го- н і свята. 
рейшо Полоќ з Олбані, Ню - Книгарня має також на скла-
Иорк, остерігає „конгрес насе- д{ підручники педагогіки для 
лення світу" в- Парижі про вчителів, як теж підручники 
зріст числа умових недуг в А- Співу. Та найбагатше заступ-
мериці. Д-р Волтер Бромберг л е н і н а с к л а д і повісти й опові-
написав книжку „Ум людини: дання. Зі старших українських 
історія перемоги людини над авторів знаходяться твори Т. 
умовою недугою", а Алберт Шевченка, І. Франка, Нечуя 
Дойч — книжку: „Умово хорі Левицького, Лесі Українки, 
в Америці". Д-р Роберт Мек- Марка Вовчка, М. Старицько-
Морі, секретар шікаґовського го? Б . Грінченка й інших; з но-
відділу Психольогічної Корпо- В і ш и х : о . Кобилянської, О. Ту-
рації, радить усім, що наміря- р я Нського, В. Будзиновського, 
ють дружитися, якщо їм доро- Ф Дудка, Богдана Лепкого, 
ге будуче щастя, дати огляну- ю Опільського, Матієва-
тися психіятрові (лікареві у- Мельника, А. Чайковського й 
мових недуг). Дентист на кон- і н ш и х ; 3 найновіших: Ўласа 
гресі дентистів каже, що зуби самчука, О. Білозерського,' М. 
псуються через умові стани, голубця, Галини Журби, Б. 
головно журбу. На нюорській Полянича, С. Шухевича й ін-
стейтовій раді виступає д-р ш и х 3 чужих перекладів є 
Странеган з порадою, щоб лю- т в й р и м Гоголя, Толстого, 
ди відвідували психіятрів так- В о л е с а і Кервуда, Конана Дой-
само часто, як і звичайних лі- л а и j H U 1 H X # 
ќарів. На складі є теж багато ріж-

Звісно, багато значінь мо- н и х Д р а м а т И ч н и х штук, з яких 
жуть мати ці всі факти, але чи р е ж и с е р м о ж е дібрати собі 
всі вони не мають одного ВІДПОВІДНИЙ репертуар. 

Кожний український грома-
дянин, як культурна` людина, 
повинен мати в себе вдома 
бодай маленьку бібліотеку. 
Бібліотека робить надзвичай; 
йо гарне вражіння на відвіду-
вачів хати та додає ба'гато по-
ваги для дому. Всі ми знаємо, 
яке гарне вражіння робить на 
нас дім, у котрім ми застанемо 
бібліотеку. Книжкова атмо-
сфера має також великий і ко-
рисний вплив на виховання ді-
тей, що вже змалку привика-
ють до книжок і згодом шука-
ють у них зддрової поради й 
розради. Добрі твори, зложені 
в бібліотеці, нагадують госпо-
дареві добрих приятелів, до 
яких він кожний раз може по-
вернутись і вони його ніколи 
не зрадять. 

`Бібліотеку можна у відносно 
короткому часі набути, купую-
чи хочби лиш одну книжку на 
місяць.`З такої бібліотеки мо-
жуть користати не лише члени 
дому, але й сусіди.' Читаючи 
книжки, ми в першій мірі Р0" 
бимо тим велике добро собі. А 
далі, робимо тим добро нашим 
письменникам, які заѓ написан-
ня творів могтимуть, діставати 
вищі нагороди й через те ма-
тимуть охоту писати все нові 
і все кращі твори. Тому ми не 
повинні купна книжок відсува-
ти на^сам кінець нашого фінан-
СВОВОГО буДЖЄТу, ТІЛЬКИ ПО: 
винні для нашої власної кори-
сти видатки на книжки ставити 
на перше місце. 

Даньчишин $20; Іван Кічима $20; Во-
лодимир Осідач $20; Петро Попіль 

ПОРТ ДЖЕРВІС; Н. И. Тов. Но-
ва Зоря,- від. 88, повідомляє своїх 
членів, що місячні збори відбудуться 
в неділю, 19 вересня, в годині І-ШІЙ 
пополудні в гали Петра' Ухацького. 

і Хто не прийде наў збори підлягає 
І карі згідно зо статутом. Пригадуємо 

. . _ _ _ . . _ . . . _ „ _ „аі і ^ _ І також те, що на останніх зборах 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ йй""УХЃЃО. ^ T b S 
WO ИОРК, Н. И. Бр. св. Володн-

мнра, від. 130, повідомляє своїх чле-
нів, що місячні збори відбудуться 
в суботу, 18-го вересня, точно в 
годині 8-мій ввечір,'в У. Н. Домі, 

{^кождого члена явитись на збори. в 
означений час- Довгуючим членам 
пригадуємо, щоб вирівнали свої за-
леглостн. А Капрович, рек. секр. 

УВАГА! 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ 

ДІТРОИТ, МІШ. 
На Український Народній Дім.її`. Трухан, А. Топольницька, м. У-

Ібога, С. Цісло, Д. Цюпало, О. Чирн-
НарОДНІй) вушко, І. 

$20; Анастасія Філяс $20; О. Д. В. У., 1217-219 Іст"' 6-тѓГ "вул." Об'ов'язком 
ч. 23, $20; Василь Лишак $18; Иосиф ' 
Шентак $18;- Андрій Маланяк $16; 
Ілля Андрусевнч $16; Григорій На-
ларкевнч $16; Микола Сушнцький 
$15; Теодор Ониськів $15; - Павло 
Войтович' $15; Евстахій Бутковський 
$14; Г. Чорний, А. Шестий, П. Шпир-
ка і від. 20 У. Н. С по $15; В. Голо-
ватий, І. Кусмина, й . Навроцький, О. 
Шеремета і В. Шербані по $12; -С. 
Балаківський, М. Головатий, п. Ко-
пнкін, В. Шеремета і П. Ващук по 
$11; В. Белей, І. Боднар, В. Буѓєра, 
Т. Вихориќ, А. Гичман, Н. Горбян-
ськнй, L Ґава, М. Ґринюк, П. Дуна-
євський, п. Каліновський, О. Камі-
нець, І. Камінськнй, М. Крук, Н. 
Лаврннець, В. Лиснявськнй, М. Лн-
шак, Г. Малнняк, Д Медицькнй, М. 
Оддо, Н. Питель, П. Пошнвак, В. Ро-
бін,.Ю. Саловнч, К. Сѓашків, І. Сташ-
ків, І. Столяр, Я. Тимочко, від. 94 У. 
Н. С , Провидіня чГ 96̂  Оборона У-
кікіїми, відділ ч. 2., Сходяча Зоря 
по $10; В. Бітиќ, П. Боднар, М. Ма-
ланяк, Ю. Новак і В. Сидор по $8; І. 
Байба, О. Власник, Т. Заптон, А. 
Ковальський, А. Крук, М. Макснмо-
вич, Т. Медвідь, М. Михайленќко й 
А. Цванко по $7; І. Базнлевич, М. 
Гал, Е. Головата, М. Запоточний, Д. 
Коцюба, І. Комарннський, Д. Крнм-
ко, М. Мариняк, С. Онуфрейтон, І. 
Резник, В. Сковрон і М. Чорна по 
$6; М. Андрусевич, Д. Баз)ілевнч, М. 
Баран, П. Баран, І. Батрин, Я. Білбць-
кий, В. Білінський, І. Богдан, М. Бри-
лійський, П. Бурбан, Р. Вазиќ, Т.Вин-
ничук, М. Вихориќ, Н. Волошин, М. 
Гаврильчак, Д. Галичнн, В. ГоЛова-
тнй, І. Грннюк, Ґобл Бір Ко., С. Ґель-
нер, А. Доровський, А. Дворчин, п. 
Дембіцький, П. Длугош, Д. Дубрів-
ний, А. Доровський, А. Заморило, 
0 . Заплітннй, П. Іванець, П. Іванька, 
1. Квасніцькнй, І. Кирилюк, Т. Кіх-
тан, В. Ќлоб, П. Ќоберт, Т. Коваль-
ськнй, Д. Когут, К. Козіцька, П. Ко-
стнрка, С. Ќостюк, 6. Й. Крохмаль-
ний, Я. Козаченко, О. Кулега, О. 
Курант, І. Ладнќа, М. Мамшевський, 
К. Масляк,'Т. Мнхальчук, п. Нагай-
ло, В. ‚Назарчук, Т. Назарчук, І. `Пан-
чук, ТІ Петриќќ, Т. Пліш, Т. Польо-
вий, І' Попик, М. Попик, М. Попо-
внч, М. npoKin4ty:K, І. Процайло, В. 
Резник, С. Рупас, С. Самотіс, о. Л. 
І, Сембратович, Т. Снсак, І. Сорока, 
А. Станднч, Е. Сташків, І. Сташків, 
П. 'Стельмах, п. Терлецька, А. Ти-
мочко, О. Тимочко, А. Томашів-
ський, й . Торба, "и. Трибишевськнй, 

ДИТИНА МАТИ, 
„Торонто Стар" доносить, 

що в однім з торонтонських 
шпиталів 13-літня дівчина 
привела на світ дитину ' 8 
фунтів ваги. Батько дитини 

і має 25 літ. 

УВАГА! й ^ = ; БАЙОН, 'Н. ДЖ.! = ^ ї ; `УВАГА! 
В С І Н А 

МАСОВЕ ВІЧЕ 
яке відбудеться 

На Український Шкільннк, І. Щомак, Г. Я-

спільного значіння: яке велике 
значіння має умове здоровля 
людини? І чи не значать вони 
теж: як не робимо ближньому 
того, що шкодить здоровлю 
його тіла, не треба робити йо-
му теж нічого, що шкодить 
його умовому здоровлю. Лю-
ди, що не дбають за умове 
здоровля своїх сусідів чи сво-
го народу, скорше чи пізніше 
будуть примушені жити з умо-
во недужими людьми. 

Дім у Дітройті, Міш., зложили сінськнй, В. Ясиіцук, д-р І. Яшв, Co-

ЗБУДУЙМО Ї1АМИТНИК 
ШАШКЕВИЧАТ 

В серпні 1937 р. зложили на 
будову памятника Маркіяна 
Шашкевича отсі жертводавці: 
о. Стефан Побуцький $25; Лі-
ста ч. 14, Редінґ,- Па., $13.05; 
Дудиќ Софія $2. По $1: СпОль-
ська Юстина, Мельник Тома, 
Козіцька П., Копопельська Т., 
Дуда Анастасія. Дрібними дат-
ками $6.05. Ліста ч. 5. Катери-
на Тарнавська $5; по $1 : д-р 
М. Сіменович, Б. Пелехович, 
д-р О. Тарнавський, Р. Нагір-
няк, і Н. Н. Разом $43.05. 
' Попередньо зібрано $1,861.-

70, в серпні зложено $43.05. 
Разом зібрано до кінця серпня 
$1,904.75. 

џ. Лев Чапельський, 

Заряд пильно слідкує за вся-
кими новими виданнями в ста-
рім краю і коли тільки поя-
виться на книжковому ринку 
якась добра книжка, то заряд 
зараз старається її спровадити 
до Америки. Треба тут зазна-
чити, що добір книжок це до-
сить важна справа. На книж-
ковому ринку нераз появля-
ються маловартні книжки. Зав-
данням книгарні „Свободи" є 
остерігати своїх читачів від не-
потрібної витрати на невартні 
книжки, а поручати їм такі, що 
мають високу літературну вар-
тість. , 

Подаючи час до часу крити-
ки на ріжні літературні твори, 
„Свобода" старатиметься, по-
магати читачам дибитися) ѓлиб-
ше на читання книжок, витво-
рювати смак до читання та че-
рез те збагачувати своє життя 
приємністю, що має додатній 
вплив на розвій нашого духа, 
а притім відносно мало -кош-
туе. „Свобода" оголошує час 
до часу спис тих книжок, по--
даючи заразом ціни. Також на 
прохання `заряд висилає даром 
катальоґи. Від ширшого укра-
їнського загалу залежить р'еш-
та, себто, чи він захоче кори-
стати з цього, чи ні. 

жертводавці й ' члени такі 
жертви: , 

Відділ 292 У. Н С. $1,025; відділ 
173 У. Н. С. $535; відділ 75 У. Н. С. 
$175; Союз Українок, відділ 23, $150; 
відділ 183 У. Н. С. $150; Укр. Амер 

юз Українок, відділ ч. 26, Українська 
Народна Поміч, відділ ч. 128, Укра-
їнський Жіночий Поступовий Ќлюб, 
Гетманська Жіноча СОТИЯІ Ч. 12, по 
$5; А. Курилло, П. Паралюк, Т. По-
чннок, І. Захарія по $4; Д. Запоточ-

Горожанський Ќлюб $144; йоснф ний, Л. Бабій, М. Кирилюк, Н. Не 
Масляк $102; Укр. Міш. Ліга' $100; 
Союз Українок, відділ 16, $100; Сте-
фац Чорний $74.75; Василь Чмир $61; 
Іван Дячун $55; Володимир Дідиќ 
$51; д-р А. Т. Кібзе,й $51.68.; Петро 

пюк, Г. Ониськів, П. Попович, А. Ѓѓу 
цнло, О. Романчук, Д. Тетернчко й 
Іван Каменецький по $З; К. Андру-
севич, Н. Баранецький, І. Бас, І 

'Боднарчук, п. Васнлик, п. Викало, п 

В СУБОТУ, ДНЯ 18-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1937 РОКУ 
В ГАЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, ' 

33-35 WEST 19th STREET, ,- BAYONNE, N. J. 
Початок точно в годині 6-тій ввечір. . 

ТЕМА: Що нам робити в нинішну пору розрухів. 
БЕСІДНИКИ: о. Л. Весоловський, парох Укр. Прав, церкви 

з Ню Йорќу; о. д-р В. Клодницький, парох Укр. Прав, 
церкви з Нюарку. 

Громадяни! Кождий, що бажає добра своїм дітям, по-
винен обовяз^ово прийти на це ВІЧЕ. 
215-216 . j , у КОМІТЄТ. 

МІЛВИЛ, НЮ ДЖЕРЗІ! 
Подаємо до відома кожному христіянинові у 

і околиці, що: 

= ^ S УВИТА! 
МІлвіл 

КЬел $60; Василь Сеньків $55; Ва-1 Горбковський, п. Горбяиський, К. 
силь Бартош $36;- Андрій Градов- (Дзядик, В. Дрнпень, А. Дутќа, Н. Іва^ 
ськнй $35; Микола Дворчин $35; нець, о. І. Ірха) П. Койдан, К. Кач-
Ценѓраля Амер. Ѓр`ом. КлЬбів $35; мар, Hr іКінащук, П. Кіянчук, І. 
Андрій Кривий $35; Михайло, Нидза Крайківськнй, п. Культівський, І. 
$36; д-р Михайло, Качмарг $50; Іван ‚Лаврииець, В. Макар, Я. Маланин, С. 

2 ^ " СВЯТ А М І С І Я М ! 
в Українській' Греко-Католицькій Церкві св. О. Ннколая, 

на Кармер дорозі, зачнеться ' . 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 19-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1937 РОКУ 

І БУДЕ ПРОДОВЖАТИСЬ ЦІЛИЙ ТИЖДЕНЬ А Ж ' Д О 
Н Е Д І Л І , 26-го В Е Р Е С Н Я 1937. 

Отже кожний повинен прийти і сповнити свої церковні обовязки. 
На богослуженню 19-го вересня, в годині 10-тій, довідаєтеся коли будуть 
відбуватися богослужсння і наука кожного дня. На міси' буде проповіду-
ватн місіонар з Канади. — Уряд Парохіяльний. 212, 15 

лЗШ"А! ' ІЙІ^ C0H0ES, N. У„ І ОКОЛИЦЯ! г Ш УВАГА! 

$Ж ЦІЛОТИЖНЕВА МІСІЯ Г ^ й 
З НАГОДИ 30-ЛІТНЬОГО ЮВИЛЕЮ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ 

- - В COHOES, N. Y., 
:—у'.: : розпочнеться : :: : 

В ПОНЕДІЛОК, 20-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1937 РОКУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ГРЕКО-КАТ. ЦЕРКВІ СВ. АПП. ПЕТРА І ПАВЛА 

Свята Місія під проводом славнозвісного проповідника і місіонаря Впр. 
.0. М. МАРКОВА 4.CBJB., котра ТРЕВАТИМЕ ЦІЛИЙ ТИЖДЕНЬ. 

Кождого вечера почавши від понеділка, буде відправа в церкві о ѓод. 
7:30 в часі котрої буде співати місцевий церковний хор; після відправи 
проповідь місіонаря і Благословення Найсв. Тайнами. 

Кождого ранка Служба Божа о год. 9-тій і проповідь місіоняря. 
- І - Кождого пополудня в ѓод. 5-тій, місія для малих дітей. В четвер' І пят-
ницю і суботу СПОВІДЬ для старших. В пятннцю від 4-тої години^тюпол. 
СПОВІДЬ для дітей, а в суботу рано о год. а-тій' СПІЛЬНЕ СВ. ПРИ-
ЧАСТІЯ, а опісля так званий "COMMUNION BREAKFAST'. 

В НЕДІЛЮ, 26го ВЕРЕСНЯ о ѓод. 11-тій перед полуднем СОБОРНА 
СЛУЖБА БОЖА, котрою зачнеться Ювклейне Торжество. По Службі Бо-
жій СПІЛЬНИЙ БЕНКЕТ, в гали Клюбовій в Українськім Парку получе-
ний . з тоастами запрошених визначніших ` гостей. Після обіду коротка 
перерва на забави і розривќи, а о год. 3-тій КОНЦЕРТ запрошених дооко-
ЛИЧННХ хорів, а ТО 3 Hudion, Anuterdain, Watervliet і СоЬом, N. Y. 
Для хорів на KOHT0CT місцева церковка громада призначила дві нагороди, 
а то : перша нагорода $10 в золоті; друга нагорода $5 в золоті 

Після концерту танці при звуках добірної орхестрн до пізної ночі. 
Всіх щирих українців, як добрих сусідів і приятелів з Prttsfielfl, Hud-

son, Troy, Albany, Watervliet, Colonic, Castleton, Amsterdam, Schenectady, 
Gohoes, Waterford, Mechanicyille сердечно запрашае — Комітет. 2 iS 

В. Іванчук $31; Михайло'`' Присташ 
$3^; Іван Слупецький $ З і ; ' Оле'кса 
Старко $33; Василь Тарас $Зі;- Ми-
хайло Дворянин $ЗО; Василь Коваль 
$30f Стефан Мнхайлюк $30; Василь 
Олексин $30; Иосафат ' Філяс $ЗО; 

Матіиняк, п. Микитюк, А. Мяхайлюк, 
А. Назаркевич, І. Перепелюх, Г. Пер-
халюк, I. Петрнчкович, М. Подолн-
няк, Я. Поливка, А. Соботко, В. Семе-
нюк, Н. Сеньків, I. Сидор, А. Стець-
ко, К. Тавриќ, П. Федаш, М. Швалюк, 

Іван Форнсь $ЗО; Микола Чорний М. Ших і В. Ясиіцук' по $2; Я. Бабен 
$ЗО; Іван Дзядпк $29; Михайло Фе- ко,.'Р. Байда,': Ђ І і їБещшрський, М. 
дитннк $27.50; Юрій Шевчук $28; Я-- Бенко. Ф. Базен.ш.Борода'чі ‚А. Бу-
ків Демчук $27; Семен `Боднар $26; ляк, В. Василенко, Ю. Васюнйк, М. 
Микола Гриб $26; Василь Єднак $26; Виновськня, П. Виритуќ, С. Вітен-
Михайло Коваль $26.25; Семен Чи- ко, К. Візничак, Г. Войтович, п. Во-
стух $26; Василь Братусь $25; Вбло- лощук, Ю. Волощук, С. Герман, Ю. 
днмир Візничак $25; Павло Ґардій Головчак, I. Горбаль, Ю. Горбова, 
$25; Петро Ґіза $25; ДіонисіЙ Длу- М. Гриб, С. Ґава, п. Гурняк, Т. Дем-
гаш $25; Грогорій Іваськів $25; И о - ч у к , М. Дзяднк, 1. Дідиќ, С Добрнй-
сиф Карнегі .$25; Самуїл Костенко день. Ќость Добрнйдень, С. Замори-
$25; йоснф Польовий $25; Андрій ло, М. Захарійчук, п. Колопіець, Аи-
Стсфанишин $25; Михайло Топорів- на Кібзей, А. Кінащук, М. Кирило, В. 
ськнй $25; Вартоломсй Шкільник $25; Ковблик,, М. Козак, О. Козаченко, 
Ten. Тризуб $25: Укр. Амер. Ѓром. В. Козаченко, Г. Кравчишин, Ю. 
К-юб Г25; Микола Шустакевич $23; Котовнч, П. Кріль, Я. Кріль, М. Ку-
Юліп Шустакевич $23; Андрій Дяків рант, І. Курчаќ, М. Лазарчнн, В- Ле-
`і'22; Петро Молдавсць $22; Гнат Бн- вандовськнй, С. Левкуѓ, С. Лесьнев-1 
ло $21; Микола Мариняк $20; Петро ська, А. Максимович, М. Максимович,1 

ЗАКЛИК НА ОСІННИЙ 

РАДЮ-БАЛЬ 
С У Р М И 

:—:—: який відбудеться :—:—: 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 19-ГО ВЕРЕСНЯ 1937 Р. 
(SUNDAY, SEPTEMBER 19tb, 1937) 

у WEBSTER HALL, 119 Ea.t l l t b St., New York. 

РАДЮ-БАЛЬ СУРМИ здобув собі перше місцг 
для розривќи українців у Ню Иорку. Знов цего 
разу буде гарна концертова програма, і найлучша 
музика до танців. Щаслива, особа дістане даром 
Машину до прання найлучшої марки модель 1938. 
Чистий дохід з Балю на піддержку Української 
Програми на Радіо, що відбувається кождої су-
боти в годині 4-тій пополудні. — По всякі інфор-
мації пишіть до: 215-216 

SURMA BOOK 4 MUSIC CO., 
! 10? AYENUE A, NEW YORK, N. Y. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 16-го ВЕРЕСНЯ 1937. 
'ціЌ' ' І' Ц іщ u" ' ' и ft'і ^ ' ' _."._ІІТ"Л1^' ' 

ПОЗІР! ЕІШДЖ, 'ПІ, $ ЏЩ}І} :ЩСђУРЩЩ П031Р! 
Злучені ЗапомоговІ Братства з Ембридж J Конвей, а це від. 

276 У. Н. Союзу, від. {ї У.-Р.См-від. J08 У.Н.П., 
від. 130 У.Н.П. і від. 22 У. Н. Помочі 

`џ :——:: : влаштовують^:———:: -: 

Р Ш И Й C O Ѓ Л І і Н М И П І К и ї ж 
В ЛЕ№НІ, Щ 19-ГО ЩЕОНЯ`ШТЕШ) ЖЬШ 

НА )ФАШІ РАДАК'ОВЙЧЛ" НА VALLEY ROAD, FAIR ‚OAKS, PA. 
Початок'Ў годині 2-гій пополудні. . ' . . і. . 

До танців буде пригравати.орхсстра Мирослава Желедівсьісого з, Нітсбургу. 
В разі iieiii.ii оди пікнік відбудеться в другу неділю 2б-го вересня. 
Всі ішшс надані відділи просять своїх членів і цілий .український 

.загал з і Іітсбурзької околиці якиЩвбург.ійІікізраяс; .Карнеѓ†, .Аліќациі і 
інших місцевостей до ласкавої і численної' участи. — Комітет. 215 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ , Л Г Ќ ^ $ $ДШі 
: ! скоїм, місцевим і нозамісцсвнм 

МІЛВОКІ, ВІС. Тов. Івана Фран- членам, шо місячні збори відбу-
ка, від. 103, повідомляє своїх` чле-і дут`ься в вівторок, 21-го вересня! в 
нів, що місячні збори відбудутьсямолимі 7:30-ввсчір в гали де звичай-
в суботу, 18-го вересня, в годині но. Обовязком дождоѓо `члена є бу-
-J-тій пополудні, в гали пзрохіяль-j ти прнявним, бо маємо важні справи 
ній, 1231 Вест, Скат пул.. Просимо'до вирішення.. Довгуючі члени звб-
прийтн на означений час На них лять прийти і внрівнати свої за-
зборах будемо приймати членів до леї лости .бо впротивнім разі будуть 
Союзу, а родичі хай впишуть своїх І суспендовані. Непрнявннй член на 
дітей до мол. деп., бо нема нічого!зборах підлягає карі згідно з ухва-
ліпшого, як своя організація. — М.' лою — А. Іванів секр. 
Адамчук, секр. , ' . 

УВАЃЛІ̀ 'ІЗѓ̀  Ш Е ? Д № , н. Й„ і Ш Д О і т У І Р 
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКОЇ і дато$ськрї ГРОМАДИ 

: :: : влаштовується :——:: : -

ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК W^—`Іѓѓ' 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 19-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1937 РОКУ 
НА ЛИТОВСЬКІЙ ПЛОЩІ КОЛО ЦВИНТАРЯ. 

Ввесь дохід з цього пікніку призначений на визволення 
Галичини І Бильна. 

Тому запрошуємо все громадянство і громади, F'ittslield, Broaflalbin, 
Gohoes, Saint Johnsville, Troy і Watervliet до ласкавої участи. На пікніку 
будуть промови місцевих і позамісцсвнх бесідників. Танки, співи, забави 
до ночн іиі свіжому воздусі. До танків буде пригравши українська ор.че-
стра під проводом Володимира Юркевича. На цю спільну забаву ззпро- i T n n Y U п г т я и т й т к їч ип`м 
ШУЄМО ЩНрО ВСІХ І з а п е в н я є м о илОВО`ЛЄ;іНЯ. КОМІТеТ. 2 і 5 І , К и А И U L l d H i l n l D 1,3 к и . і " 

ної страви. 

ЖНЩА НА БІЛОРУСИ 
Збіжжя достигло. Гос-

подар перейшов . поміж 
збіжжя і ломив у пальцях 
достигле жито. Коли жи-
то в пальцях починає лог 
митися — пора н а ^ р а . 

Господиня дюклада; -наі 
вишиваний рушник при-
готований вчора кусник 
хлібз, ‚кинула ;по0іч трр-
шечки- соли,- кере-хрести-
лася., просида 'Бога, щоб 
дар здоровля підчас жнив, 
завинула дбайливо, хліб; і 
сіль та понесла на поле. 
До праці йшли мовчки. 

Господиня вірить у всі 
звичаї та обряди, які пе-
реказала їй мати і тради-
ція. Вірить, що в вечір 
„дзядів", які уладжўє сім 
разів до року, до хати злі-
таються духи предків, си-
дять ца покутті, при вече-
рі, та гріються в т'еплі, ко-
ли на дворі студінь.,, А в 
ночі їдять те, що їм по-

жито стинає до останньо-
го стебельця. ' 'Давніше 
такий сніп оставляли на 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННІ) 
^.-г. і 

ПНІ На ПОЛІ, Т а U Щ#†ШШ№ П А Р О Х И , український 
В Ж е ТОГО НЄ р о б и л а , о а - Ч . православний священик, 

копує хліб, щоби, борони ІЏ P g ^ i S S S w 1 ^ : 
Б О Ж Є , ЯКЄ Н е Щ а С Т Я Н Є , 1 І е н " я прошу .еллін;,, - Ў2и.- = 
стрінуло ціле ‚г.осподар-j і. -- REV. FATHER 
qTBO а б О Й ЖИТО М О Г Л О б 5 Р Box 224, Fall River, м а ; ; , 
не.зародити Не всі гас- і ' . . "^^"^^" ".ні і.. 

і п о д и Т і , т а к р о ^ т ь . J H . U I I J J ПРОДАЖ с й З И г з 1 ^ ' 
П9кл.адуть ..љище ..курник-; феві, jer.ey city, N.' J. Р,,',',1 
TrTtifia П П ( ` Р П О П и Р Ч Ж Я Т О Г О ; ТР"Да"Ь дешево з при'чини сам ЩЩЛ П О С е р е Д ‚НЄЗ^Ка І ш и , # С Т И . . Г О , 1 0 С І Т Ь С Я ‚листовно, або 
СНОПа,- a 3va ^ОДИЯ,СЬ. ЧЗС'бИсто на цю саму адресу. г . 
пЦнесуть і^шуддають жуч-; ї'ї . . . і ... ^ 
КІВ ( Х Р У Щ І В ) . К О Л И З Н а Й - ! : # а ' всіх імпрезах ^ весіллях A -)fjt^s. t Ѓ`- , "г_ ^Радюва Орхестра" 
дуть ясного жучка — то, „ м д С Е Р Б І Н С Ь К 0 Г 0 
ЦЄ ПЄВНИИ . З Н а К , Щ О Н а 0 Ц л у ж и т ь , Ііайвибаглив1ших. ' 
Д Р У Г И Й ‚рІК .ЖИТО За;рОг 1 6 е A V E А ( NEW YORK CITY. 
Д И Т Ь , а ЧОрНИЙ Ж у Ч О К ' B O - Телефон: АЬвопЧиіп 4-4952 

рожить „чоЬний-`рік" — - . . . , ; ' """" 
И Р Н П П Ж Я Й і г п л п я -' Л1ІХАЛ й . КОСЛОСКІ 
неврожай і г.олод. , СТЕНЛ1 А. ШЕЛЕГТ 

1 вкінці на ‚закінчення ЬБЕЗПЕЧЕННЯ І НКРУХО.МО( ІП 
ЖНИВ уСІ КЛИЧуТЬ „ С П а р - - (REAL ESTATE) . 
Н ю " — С е Ь т О б а Ѓ а Т О Ж И - Публичний нотар. . . . Ліоні ордери. 

„V" - v - ` - Корабельні карти. . . . Європейські 
Т а В н а и б Л И Ж Ч О М У Р О Ц І . справи. 

‚КОЛИ ГОСПОДИНЯ С Т В Є р - 2р JONES STREET, NEWARK, N. J. 
дить, що Ђ$Є зжате, , за- ' Td..- MArkct 3-2597 
стррмлює серл у землю і „„^‚^„‚^„„„^^„.^ 
каже: 

. Х Т О З Н А Й Д Е П Л А Щ 
Жіночий, що пропав у часі ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-го ВЕРЕСНЯ у БелведІр Парку в 
Ню Иорку, дістане НАГОРОД У! 

, МАРІЯ ДЕМ1ІДЧУК, 338—22nd STREET, BROOKLYN, N. Y. 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ЃДЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ^1 А ЏР0-
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК КНИЖОК. 

ІИШУШІІ 

УВАГА! Велика ВипродажІІуІІСУРМІ! УВАГА! 

л 
„Дудзєм спарню- ѓу` 

І І тепер, коли йде на̂  по-
ле з хлібом і сіллю, зда-
ється їй, що йде на стрічу 
чогось важного, прадав-: 
нього. 

На полі господиня кла-
де хліб і сіль на межі, ви-
бирає. найдорідніше.жито 
та стинає серпом кілька 
жмень, щоби звязати пер-
ший с н і п „гаспадара". 
Цей сніп лежить потім 
побіч хліба й соли, аж як 
вечором вернуться додо-
Му., N 

Цей „гаспадар", наче 
представник` усього поля, 
головна фігура жнив. То-
му його потім застром-
люють за образами на по-
кутті. Тамстоїть аж до 
хвилини звоження снопів 
із поля до стодоли. І доідзі сюда 

fl^P Е. Я. МИХДЛЕНКО 
ЛІКАР, ХІРУРГ І АКУШЕР 

1605 W. CHICAGO AVENUE 
{cor Chicago and "Ashland) 

CHICAGO, ILL. 
Урядові години: 
1-^-4; 7—9 P.M. 

каць . 
бсі качаються; џо стер 

ні та вигукують: 
—.Спарня, спарня, ха- j 

дзі .сюда, гу-гу-гу! -; 
Це мйє запевнити вро- ! 0ff,ce Phone: Seeiey soo4 

жай жита в найближчо- ; Res- phone: Ven ' ^ М26 { 
му році. Це, як' ўсі'кача- г" `" — 
ються, їх рух має . рзна-' 
чати лани жита з тяжким 
-колоссям, що Хвилює під 
подувом вітру. Чим скор-
ше женці качаються, тим 
тяжчий буде колос, тим 
нижче буде хилитися жи-
то до землі. А на св, Юг 
ра скакали. Треба`, було 
с к а к а т и якнайскорше, 
щоби жито якнайскорше 
виросло. . ; ; 

Женці качаються і кри-
чать: 

— іСпарня, спарня, ха-

Д-Р ЮРІЙ ДНДРЕЙР 1і 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , j ; 
Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р j 

321 Е. 18th STREET, 
between Itt and 2nd Avenuet, S 

NEW YORX, N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. І 

Урядові години: рано від 10 до { 
12. ввечір від б до 8. а в неділі ^ 

рано від 10 до 12. 
Ш—Ф09Џ—0І 

.1 

З ПРИЧИНИ ПЕРЕХОДУ ДО НОВОГО СКЛЕПУ, МУСИМО ЗРОБИТИ БІЛЬШЕ МІСЦЯ НА ТОВАР, ' 
:—:—: З ТОЇ ПРИЧИНИ ВЛАШТОВУЄМО :— : т : 

НА РАДІЯ, МАШИНИ ДО ПРАННЯ, РЕФРИДЖІРЕИТОРИ, ?ЕІ^УМ КЛІНЕРС, ЗЛЛДЗКД ДО ПРАСОВАННЯ, ТОВСТЕРИ, 
ГАРМОНІЇ, МАНДОЛІНИ, МАШИНИ ДО ПИСАННЯ, КДМЕРИ, ЛЯМПИ, ГОДИННИКИ УКРАЇНСЬКОГО 

ВИРОБУ И ІНШІ РІЧИ. 
ВСІ НАШІ РІЧИ НАЙНОВІШОГО ВИРОБУ, ГАРАНТОВАНІ Й ДОБРІ - - ЗАХОДІТЬ АБО ПИШІТЬ ПО ІНФОРМАЦІЇ. 

Tel : Dry dock 
4-3752. - SURMA BOOK 8 MUSE CO., 103 AVE. A, NEW Ш 'Вљ № m iw 

І СТОДОЛИ ц е й СНІП VB1XO-
1 дить перший. 

Жнива зачинає провід-
ниця, дівчина, що жне 

і найкраще. Не к о ж н а 
;! потрапить бути провід-

ницею. Доброю жнивар-
кою треба вродитися. Во-
на надає темпо і мусить 
так вести свій загін, щоб 
вийшов так рівненько як 
стріла. 

Жнива зближаються до 
кінця. „Гаспадар" ‚стоїть 
уже на покутті два днќ 
Ще кілька разів шарпнў-
ти серпом і всеньке жито 
буде зжате. Та госпОди-
ня не жне ще тих кілька 
жмень збіжжя. Щнцем 
серпа викопує посередині 
ямку і закопує в ній шма-
ток хліба, і спеченого із 
власного зерна з минуло-
річних жнив. Закопаний 

І хліб оставляє в землі, а 

гу-гу. . . ад 
ўчастка палавіна, ад тра-
тіни чатвяртіна, а ад сав-
сяго багатаго пана ящс 
б'ольше... 

Дотім усі вертаються на 
добре заслужений відпо-
чинок. 

ЗБОРИ ШДДШІВІ Н, СвН)ЗУ 
КЛІВЛЕНД, О. Тов. Т. Шеичсіікл.; 

від. 291, повідомляє своїх членів,! 
що „місячні збори відбудуться в не- і 
ділю, 49.ro вересня, в ГОДИНІ 2-і ііі 
пополудні, в У. Н. Домі 2253 Весі; 
14-та пул. Вўдуть важні справп ло; 
вирішення. Просимо рівнож .вирівна-! 
тн свої вкладки. — Й. Валентсйчік,! 
предс; Т. Грнцей, секр. 

КЛІВЛЕНД. О. Сестрннтво Неп.' 
Зач. Преч. Діви Марії, від. 112, по-' 
відомляе .всіх своїх членнць, що мі-і 
сячні збори відбудуться В НЄДІЛЮ.І 
19-го вересня, зараз по . Службі Бо-1 
жій в ѓалн церкрвній. Просимо всіх' 
члениць прийти иа ті збори, бо ма-j 
є.мо багато справ до вирішення. 
Довгуючнм пригадуємо, щоб виріц-
налн свої довгн, — Катерина Габ-і 
рівська, секр. 

шл 

і 

МИ РОП Л И Т В Ќ И 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЄБНИК 

Г)ез ріжннці, кк, далеко ним 
Пќ'арком.- Вразі потреби теле-. 

.фонуПтс до нас. Обслуга щнра 
і чесна. — Office: 

383 AtORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Ave. 

N E W A R K , N. J. 
P h o n e t E^eex 3 - 5 3 4 7 

i l = c 

І ади уштт 

ТАРЗАН І БОГИНЯ МАЇВ. ІШ 
П Е Т Р О Я Р Е М А 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗЛЇНІМАЄСЬ ndXOPOHAAtM 
В BRONX. BROOKLYN, NEW 

YORK j ОКОЛИЦЯХ 

"-1-2Я EL 7 l h S T R E E T T " 

N E W Y O R K , N . Y. 
T e l . : Orchard 4 - 2 5 G 8 

BRANCH OFFiCE A CHAPEL. 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 165 St . ) . BRONX. N. V 
Tel. Melrose 5-6577. 

#" 

Побачивши, як маянські 
покручі здушують Дарнота за 
горло, Юля Деііл завмерла. 
Вона хотіла крикнути, але іії 
здавило горло. Вона дивилася 
кілька хвилин, опершись на 
одвірок виходу, й може булаб 
упала, колиб'її не піддержав 
Джордж. Джордж теж тремтів 
і нерво'во стискав заячу лапку. 
Втім маянці звільнили Дарно-
та і почали звязувати йому 
взад руки. .̀.. 

Джорджеві стало лекше і 
він був певний, шо не заслуга 
заячої лапки. Також Юля від-
зискала повну притомність. 
Вона сказала собі в серці, що 
це не час на слабість. У тім 
моменті вона відчула, як^ силь-
но вона покохала , Дарнота. 
Звертаючись до Джорджа і 
Тоѓўї, вона твердо Промовила: 
„Я йому мушу помогти!" Та як 
саме, вона сама не знала. 

Після тих слів вона поступи-
ла кілька кроків наперед. До' 
тієї сцени приглядався під-
ступний Раґлян. Він заховався 
поза мурами л бачив, як Дар-
нота схопили маянці, а також 
бачив, що Юля вибиралася 

-йти на рятунок йому. Він ті-
шився в серці, що його про-
тивники самі себе винищують 

‚своїм нерозумом. Це тимбіль--
ше впевняло його, що здобу-
де „зелену богиню". 

` Очевидно, найбільше `` ціка-
внла його доля самого Тарза-
на. Він конче хотів, щоб Тар-
зан наперед здобув цю „зеле-
ну богиню" та виніс її в пІд-
земний коридор. А тоді вже 
він дав би собі, з Тарзаном 
раду. Та 'доля, здавалося, тро-
хи хотіла собі закпити,з' Раг-
ляна. Бо Тарзан якраз стояв 
звязаний перед маяннями, які 
готовили його на жир ягуарам. 

І В А Н Б Ў її Ь К О 
Новий Український Ундсртейкеі 

заряджуе погребами по ціні та. 
низькій, як $150. Обслуга 

найкраща. 

І 
J О H N В ,Џ N К О' 

L i c e n i e d Uundcrtulccr іс Embalmer 
437 Е. 6tb ST., NEW YORK CITY 
Oignifici! Funerals Jti low is $150. 

Telephone: Orchard 4-ій.ад 

В КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
VI ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 


